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Abstrakt 
Celoživotní vzd lávání je koncept, který má lidem b hem jejich života umož ovat proces samostatného studia, 
kdy záleží na lidské schopnosti vytvá et a efektivn  a rozumn  používat znalosti ve stále se m nícím sv t  
nejen v jazyce mate ském, ale i v jazyce cizím. Jednou z nabídek možnosti zdokonalovat se v n m in  v rámci 
celoživotního vzd lávání jsou Moderované diskuze v n meckém jazyce realizované v Jazykovém centru UPa, 
jejichž konceptem, formátem a konkrétními výstupy se tento p ísp vek zabývá. 
 
 

1. Úvod 
Celoživotní vzd lávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje v domostí, intelektových 
schopností a praktických dovedností realizovaných bu  organizovanou formou (formáln ), i prost ednictvím 
individuální zájmové innosti (neformáln ) nebo spontánn , bezd n .  V p ípad  program  celoživotního 
vzd lávání na univerzitách se jedná o systémový p ístup zam ující se na standardy v domostí a u ení se po 
celý život koordinující snahy o zajišt ní p íslušných možností pro všechny dosp lé, bez ohledu na jejich 
sociální status, dosaženou kvalifikaci i pot ebu se rekvalifikovat. Tv r í prost edí univerzity, zkušení 
pedagogové a kvalitní technické zázemí vytvá í pro realizaci program  celoživotního vzd lávání ideální 
zázemí, které zaru uje kvalitu a atraktivnost vzd lávání nejen v jazyce mate ském, ale i v jazyce cizím. Proto 
n mecká sekce Jazykového centra Univerzity Pardubice vytvo ila v zá í 2011 nabídku modulu nazvaného 
Moderované diskuze v n meckém jazyce, která by m la uspokojit zájemce z ad široké ve ejnosti s r znými 
schopnostmi, zkušenostmi, po áte ní úrovní, ambicemi a o ekáváním.  

 

1.1 Moderované diskuze v n meckém jazyce 
Formát a koncept moderované diskuze vychází z diskuze samotné, kdy pod pojmem diskuze se rozumí v cný 
rozhovor nad ur itým tématem s cílem ne init žádné rozhodnutí, nýbrž v c pe liv  rozebrat z r zných stránek, 
shromáždit argumenty za p edpokladu, že diskutující jsou vybaveni trp livostí, zdvo ilostí a jistou dávkou 
v cnosti. Moderovaná diskuze m že být pro hlubší poznání jev  velmi užite ná, protože pod vedením 
moderátora p ekonává p irozenou jednostrannost ú astník  a zvyšuje pravd podobnost, že se na nic 
d ležitého nezapomn lo. Je nutno rozlišovat mezi pojmy diskuze, debata, dialog, disputace i polemika. 
Debata je více rétorická a klade menší d raz na v cnost a argumentaci, dialog chce vést ke shod  a více 
zd raz uje vzájemné uznání ú astník , disputace má blíže k polemice a m la by sm ovat k rozhodnutí  
a polemika je vyložen  konfliktní a snaží se vyvrátit názor druhé strany. P i moderované diskuzi u itel/u itelka 
p ebírá roli moderátora/moderátorky za ú elem neutrálního postoje k dané tématice a názor m diskutujících, 
chová se zdrženliv , podporuje vyjád ení ú astník  diskuze, organizuje pr b h hovor , mírní možné st ety 
názor  a shrnuje výsledky vzešlé z variability rozhovor . Vzhledem k tomu, že každá diskuze je vým nou 
informací a mín ní mezi rovnoprávnými partnery, musí mít v univerzitním prost edí moderovaná diskuze 
zvláštní formu, která se vyzna uje: 
 

1.  orientací na ur ité téma 

2.  cílem, na který se p ísp vky zam ují 

3.  ú elovou argumentací diskutujících 
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4.  ízeným „vypo ádáním se“ s tématem a argumenty 

5.  snahou všech zú astn ných vyjasnit fakta a pozice 

6.  jednozna nou moderací. 

 

Moderátor/moderátorka dodržuje 3 typické fáze pr b hu 90 minutové diskuze: 

1. fáze: zahájení a otev ení diskuze, objasn ní tématu a nastín ní cíleného výsledku pomocí 

powerpointové prezentace 

2. fáze: v cná jazyková rozprava bez podstatného zásahu moderátora/moderátorky nad pracovními listy 

Bundeszentrale für politische Bildung 

3. fáze: shrnutí výsledk  moderátorem/moderátorkou. 

 

1.2 Cíle a obsah Moderovaných diskuzí v n m in  
Na prvním míst  cíl  Moderovaných diskuzí v n m in  stojí podpora schopnosti komunikovat, tolerance  
a vyjas ování žeb í ku hodnot každého zú astn ného na základ  jeho jazykových dovedností v n m in . 
Krom  toho se zde procvi ují e nické kompetence, nap . schopnost p emýšlet z r zných perspektiv, 
propojovat tyto s vlastními v domostními koncepty a rozvíjet nové komunikativní možnosti jednání. Tím 
ú astníci diskuzí nabývají schopnosti a umu vedoucích ke kultivovanosti a respektu v i r znorodosti názor   
a mín ní. Získané jazykové a áste n  i odborné znalosti mohou být posléze srovnávány a podrobeny 
kritickým analýzám. 
Zárukou úsp šnosti jakékoli diskuze je volba, pro publikum atraktivního, tématu. V p ípad  Moderovaných 
diskuzí v n meckém jazyce byla p evážn  volena témata publikovaná na webových stránkách ve ejného 
vzd lávacího portálu Bundeszentrale für politische Bildung (http://www.bpb.de), která jsou dostupná skute n  
každému online- tená i a uživateli (obr. 1). 
 

 
Obr. 1, webová stránka Bundeszentrale für politische Bildung 

zdroj: http://www.bpb.de 
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Pro každý semestr bylo p ipraveno a realizováno 5 témat vždy dle jejich aktuálnosti a atraktivity, a dle pr b žné 
pe livé sondáže, tudíž v pr b hu doby realizace cyklu bylo p edstaveno a prodiskutováno 40 témat jako 
nap íklad: Familie und Frauenrollen in Deutschland; Mama-Hotel; Immigranten in Deutschland; Vorurteile; 
Globalisierung: Ängste und Kritik; Zuschauer – Demokratie?; Wahlmüde oder wahlbegeistert?; Zivilcourage; 
Vergessen oder Erinnern; Europäische Union; Wirtschaft; Wachstum ohne Ende?; Lebensmittelskandale; 
Mobbing; Lust auf Lernen?; Medien und Politik; Europäische Union; Zukunft Europas; Gerechter Klimaschutz; 
Klimawandel; Tierschutz; Bevölkerungsentwicklung und Renten; Bildungsgerechtigkeit; Antisemitismus; Was 
denken Nazis?; Rechtextremismus  apod.. Jednotlivá témata jsou vždy s p edstihem zve ejn na na webových 
stránkách Jazykového centra, p i emž potenciální ú astníci se mohou online p ihlásit na libovolné téma (obr. 2). 
 
 

 
 

Obr. 2., webové stránky JC UPa 
zdroj: http://www.upce.cz/jc/studujte/mod-disk.html 

 
 
1.3 Pr b h diskuzí 
Moderátorka p ivítá všechny ú astníky, uvede je krátce do tématu na základ  promítané powerpointové 
prezentace, rozdá handouty spolu s pracovními listy a postupn  vyzve jednotlivé ú astníky k vyjád ení se  
k tématu. V této fázi nesmí v žádném p ípad  dojít k propuknutí diskuze tím, že by diskutující aktivn  zaujali 
protich dná stanoviska. Vyjád ení musí odrážet zásadní postoj k tématu a ten, kdo se práv  vyjad uje, nesmí 
být p erušován. Ú astníci diskuze by si m li d lat poznámky, což iní sou asn  i moderátorka, a ta musí 
zárove  dbát na to, aby se diskutující drželi tématu. Po ukon ení úvodní diskuzní partie pod kuje moderátorka 
za vyjád ení názor , p i emž vyty í na základ  kýžených poznámek kontroverzní body a postoje, nad kterými 
se rozví í „rozmíšky“ a debaty o sporných bodech daného tématu. Diskutující jsou podporováni i naopak 
umír ováni ve svých pozicích, argumentaci a názorech pomocí šikovného dotazování a pomocí zohled ování 
spole enských, politických a mediálních aspekt  a náhled . V záv re né fázi jsou shrnuty a strukturovány díl í 
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výsledky diskuze, kdy moderátorka používá jako podp rný prost edek pracovní listy ve ejného portálu 
Bundeszentrale für politische Bildung  (obr. 3).  
 

 

Obr. 3., pracovní list Bundeszentrale für politische Bildung, Bevölkerungsentwicklung und Renten 
zdroj: http://www.bpb.de 

 
 
Aby se zachovala autenticita n meckého jazyka, jsou pr b žn  zváni rodilí mluv í žijící v regionu 
Pardubického kraje jako kup íkladu paní Inga Meissner - editelka Goethe Zentra Pardubice, pan Ivan 
Dramlitsch- komentátor hospodá ské rubriky Prager Zeitung a paní Bianca Beníšková-Schulze - vedoucí 
Katedry cizích jazyk  Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, kte í zaru ují vitalitu jednotlivých témat  
a autenti nost jazyka samého. 
Zájemci o diskuze se rekrutují z ad univerzitních student  (obor Deutsch für den Beruf FF i DFJP), 
zam stnanc  rektorátu a široké ve ejnosti regionu Pardubice, p i emž se jejich jazyková kompetence pohybuje 
mezi úrovn mi A2+ a B2+ dle Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky. Tím dochází k jedine né 
šanci realizovat krom  moderace i metodiku vícegenera ní didaktiky, kdy se mladší a starší ú astníci u í 
navzájem toleranci, pochopení a respektu, a tím získávají v domosti a znalosti, které v kontextu m nícího se 
demografického vývoje spole nosti nabývají nemalého významu.  
V neposlední ad  je t eba zmínit, že na konci každého diskuzního setkání obdrží ú astníci hodnotící formulá , 
kde mohou vyjád it svá p ání i doporu ení jak k výb ru témat, tak k pr b hu diskuze samotné. Tyto hodnotící 
formulá e jsou moderátorkou pe liv  archivovány a tvo í nedílnou sou ást zp tné vazby, která je pro vývoj 
jakéhokoli fenoménu nezbytn  nutná.  
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2. Shrnutí 
Jak již bylo e eno v úvodu p ísp vku, celoživotní vzd lávání má sloužit k upevn ní, rozší ení a obnovení 
znalostí, schopností a dovedností lidem, kte í již ukon ili ur itou fázi edukace a poci ují pot ebu dalšího 
osobního i profesního rozvoje. V univerzitním prost edí jsou cílovými skupinami celoživotního vzd lávání 
nejen akademi tí a technickoadministrativní pracovníci, nýbrž také zástupci z ad široké ve ejnosti, kte í mají 
p irozen  rozli né profesní nároky a o ekávání. Tím, že se k Moderovaným diskuzím p ipojili jako cílová 
skupina i studenti UPa, vznikla vynikající možnost otev en  diskutovat nad spole ensko-v dními tématy 
n mecko-jazy ných region  na základ  ilé interakce jednotlivých diskutér , která p i jednotlivých pohovorech 
možná není. asto docházelo ke komplexním disputacím nad tématem, ímž variabilní kreativní diskuzní 
techniky generovaly etné nápady i originální návrhy. V neposlední ad  je nutné zmínit, že takovéto akce 
hrají výraznou roli v propagaci n meckého jazyka, která v regionu Pardubice, jenž není p íhrani ním regionem 
s n mecky mluvícími sousedy, je pom rn  aktuální.   
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